
 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Inčukalnā 

 

2012.gada 18.aprīlī                                Nr.9/2012 

(protokols Nr. 4 - 46.§.) 

 

Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 19/2011 

 „Kārtība, kādā Inčukalna novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības 

nodrošināšanas funkciju” 

 

 

Izdoti saskaņā ar 

likuma „Par pašvaldībām" 15.panta pirmās 

 daļas 4.punktu un 43.panta trešo daļu, 

Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu 

Vispārējās izglītības likuma 21.pantu un  

26.panta pirmo daļu 

 

Izdarīt Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr. 19/2011 „Kārtība, 

kādā Inčukalna novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas 

funkciju” šādu grozījumu: 

Izteikt noteikumu 43.1.punktu šādā redakcijā: 

„43.1. bērna un vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta 

Inčukalna novada administratīvajā teritorijā”. 

Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā 

kārtībā. 

http://priede.bf.lu.lv/scripts/atteli/albums.cgi?d=karogi&f=7&s=mazie&k=pilsetas/
http://www.likumi.lv/doc.php?id=57255
http://www.likumi.lv/doc.php?id=50759
http://www.likumi.lv/doc.php?id=20243


 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A. Blaus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saistošo noteikumu Nr.9/2012 

„Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 19/2011 

 „Kārtība, kādā Inčukalna novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības 

nodrošināšanas funkciju” paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Lai izpildītu nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju  izpildi, 
pašvaldībai ir nepieciešams izdot saistošos noteikumus.  

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 

 Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Inčukalna novada 

pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas 

funkciju.  

 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

 Saistošie noteikumi palielinās pašvaldības budžeta izdevumus, ja 

būs nepieciešams piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu  privātajām 

pirmsskolas izglītības iestādēm.  
 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms 



5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Inčukalna novada dome ir institūcija, kurā privātpersona var griezties 

saistošo noteikumu piemērošanā; 

Administratīvās procedūras: 

1) persona iesniedz iesniegumu, ar lūgumu reģistrēt bērnu 

Inčukalna novada pašvaldības izglītības iestāžu, kuras 

īsteno pirmsskolas izglītības programmas, rindā vai arī 

piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu  privātajā pirmsskolas 

izglītības iestādē; 

2) Inčukalna novada domes uzņemšanas komisija pirmsskolas 

izglītības iestādēs pieņem lēmumu par bērna uzņemšanu 

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē; 

3) Inčukalna novada dome pieņem lēmumu par 

līdzfinansējuma piešķiršanu privātai pirmsskolas izglītības 

iestādei vai atteikumu to piešķirt; 
4) Inčukalna novada domes lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā 

tiesā. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav attiecināms 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        A.Blaus 

 


